
Zondag 27 maart 
09.30 uur: Ds. W.M. Roseboom, Herwijnen 
14.30 uur: Ds. G. van Wolfswinkel, afscheidsdienst 
 
Vrijdag 1 april 
14.30 uur: Huwelijksdienst Wilmar en Wilke Baars 
 
 
Oppas: A.s. zondag 27 maart staan Majorie van Zanten en Matthias het Lam op het rooster. In de 
middag dienst Annemieke van Dieren en Lize den Hertog. Op zondag 3 april zijn Mariëlle van 
Hensbergen en Annemieke van Dieren aan de beurt.  
Meeleven: Afgelopen weekend is mw. E.A. (Ennie) van Manen – de Leeuw (Prins Bernardstraat 
5, 4121 EV) lelijk terecht gekomen en heeft daarbij een breuk opgelopen. Eerst moest ze naar 
het ziekenhuis ter observatie. Daar bleek dat er een plekje gezocht moet worden om te 
revalideren. We wensen u toe dat het herstel voorspoedig zal zijn! ‘Bewaar mij als Uw oogappel, 
verberg mij onder de schaduw van Uw vleugels’ (Psalm 17:8). 
Jarig: Op D.V. 2 april hoopt Mw. M.A. (Riet) Clement – de Keijzer (Donjon 129, 4131 XJ, Vianen) 
haar 80e verjaardag te vieren. Van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag toegewenst. ‘De 
HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden (Psalm 
23:1,2). 
Huwelijksdienst: D.V. 1 april om 14.30 uur hopen Wilke en Wilmar Baars – de Groot (Zijlkade 
24, 4243 EJ, Nieuwland) hun huwelijk te vieren in onze kerk en een zegen te vragen. Het is 
alweer een jaar geleden dat jullie voor de wet getrouwd zijn, toen zonder kerkdienst. Wat fijn 
dat het nu alsnog kan, zonder beperkingen, met alle gasten erbij. We zien uit naar een feestelijke 
dienst. Het hoogtepunt van de dienst zou weleens het moment kunnen zijn waarop jullie je klein 
maken, het moment van knielen en het ontvangen van de zegen. Waarbij veel ruimte ontstaat 
voor God en Zijn zegen.  
Snuffelkelder: A.s. zaterdag zijn de deuren van de Snuffelkelder weer geopend. U en jij bent 
vanaf 10.00 uur weer van harte welkom!  
Ringweekend: Hee hallo! Ben jij 15 jaar of ouder en lijkt het je leuk om een heel gezellig 
weekend te hebben met andere jongeren uit de Ring? Geef je dan snel op voor het Ringweekend 
op 22 april t/m 26 april via ringweekend@live.nl Meer informatie volgt na je aanmelding via de 
mail. Lieve groet, de Ringweekend Commissie  
Agenda D.V.:  
Zaterdag 26 maart: 08.00 uur bidden in en voor de kerk  

         09.45 uur gelegenheidskoortje 
           10.00 uur Snuffelkelder 
                                      14.00 uur afscheid fam. Van Wolfswinkel 
Zondag 27 maart: 14.30 uur afscheidsdienst Ds. G. van Wolfswinkel 
Woensdag 30 maart: 20.00 uur starters bijbelkring 
Dinsdag 5 april: 14.15 uur paasmiddag ouderen  
Donderdag 7 april: 11.00 uur Paasviering vrouwen vereniging  
Ten slotte: Deze Zaaier is de laatste van mijn hand. Of beter gezegd, de laatste Zaaier die ik in 
samenwerking met Dorien verzorgen mocht. Dank voor die prettige samenwerking! Dorien zal 
de komende tijd de Zaaierberichten  verzorgen, hopelijk helpt u/jij haar daarbij door steeds 
tijdig in te leveren.  D.V. 10 april is de dienst van bevestiging en intrede in de Groote Kerk in 
Maassluis. Van een aantal gemeenteleden hoorde ik dat ze van plan zijn om dan te komen. Laat 
het even weten, dan zorg ik dat de juiste gegevens bij u/jou terecht komen. Komend weekend 
staat in het teken van afscheid. Meer nog dan anders ervaren we op zulke momenten hoe 
vertrouwd en eigen Everdingen is geworden. In de dienst van afscheid is de tekst Psalm 118:5b 
‘de HEERE heeft mij verhoord en in de ruimte gezet’. We zien uit naar de ontmoeting tijdens 
deze dienst. Hartelijke groet vanuit de pastorie, ook namens Liesbeth, ds. Gerrit van 
Wolfswinkel. 
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